
Zarządzenie Nr 3/2012/2013
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie:  zasad  wyłaniania  studentów w grupie  5% najlepszych  studentów danego 
kierunku uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium ministra 
za wybitne osiągnięcia oraz terminu składania wniosków

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. 
Nr 214, poz. 1270), zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Stypendium ministra  za wybitne osiągnięcia  może otrzymać student,  który zaliczył 

kolejny  rok  studiów  w  roku  akademicki  2011/2012,  oraz  spełnił  jeden  z  dwóch 
warunków:
1) szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią 

arytmetyczną  ocen  z  egzaminów  i  zaliczeń  przewidzianych  w  planie  studiów 
klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku lub

2) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów 
na  danym  kierunku,  a  w  przypadku  studiów  prowadzonych  w  trybie 
indywidualnym – w okresie tych studiów.

2. Warunku zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2011/2012 nie stosuje się w 
przypadku  studenta  posiadającego  wybitne  osiągnięcia  naukowe,  artystyczne  lub 
sportowe, jeżeli niezaliczenie roku studiów było spowodowane narodzinami dziecka 
lub przyczynami zdrowotnymi.

3. Dziekan właściwego wydziału tworzy osobną dla każdego kierunku, roku i poziomu 
studiów  imienną  listę  studentów,  którzy  uzyskali  zaliczenie  roku  studiów w  roku 
akademickim 2011/2012, tj. zdali wszystkie egzaminy i uzyskali wszystkie zaliczenia.

4. Listy  studentów,  o  których  mowa  w  ust.  2  należy  sporządzić  najpóźniej  do 
18 września  2012  r.  na  podstawie  wysokości  średniej  arytmetycznej  ocen  ze 
wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w roku studiów w roku akademickim 
2011/2012, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku roczników, 
których studenci mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne w drugiej połowie września 
2012 r. ustala się, że sporządzenie list ma nastąpić niezwłocznie po zakończeniu tych 
zajęć.  Sposób  wyliczenia  średniej  ocen  określa  §15  ust.  3  Regulaminu  Studiów 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

5. 5% najlepszych studentów z każdej listy stanowi grupę szczególnie wyróżniających 
się  w  nauce  studentów  na  danym  kierunku  studiów,  którzy  mogą  ubiegać  się  o 
przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.



§ 2

1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
na  rok  akademicki  2012/2013,  w  tym  wzory  wniosków,  określają  przepisy 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium 
ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

2. Student składa do dziekana, właściwego ze względu na kierunek studiów, wniosek o 
przyznanie  stypendium  ministra  za  wybitne  osiągnięcia  wraz  z  załącznikami 
dokumentującymi osiągnięcia studenta w terminie do 1 października 2012 r.

3. Wnioski  o  przyznanie  stypendium  dziekan  przedstawia  do  zaopiniowania  radzie 
wydziału,  według  kryteriów  określonych  w  §  2  rozporządzenia  Ministra  Nauki  i 
Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  1  września  2011  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i  trybu  przyznawania  oraz  wypłacania  stypendium ministra  za  wybitne 
osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

4. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych (np. opracowane na 
podstawie  nieprawidłowego  wzoru,  błędne  dane,  brak  podpisów)  nie  będą 
rozpatrywane.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje z dniem ogłoszenia.

                                                                               Rektor
                                                                              AWF w Warszawie

                                                                              dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz


